
SECADOR DE TOALHA
MANUAL DE INSTRUÇÕES

DB-163

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA
O fabricante fornece a garantia em conformidade com a legislação do país do consumidor 
em que o produto foi comercializado, a começar desde a data em que o aparelho é vendido 
ao consumidor final.
A garantia apenas cobre defeitos no material ou em defeitos de fabrico.
As reparações feitas na garantia só podem ser feitas por um centro de serviço autorizado. 
Quando fizer uma reclamação dentro da garantia, o recibo/fatura original (com data de 
compra) deve ser apresentado, caso não o faça os serviços centrais autorizados não poderão 
proceder a reparação em garantia pelo que terá que ser cobrado o valor da reparação.

Caso o aparelho esteja partido;
Uso incorreto do aparelho, por exemplo; sobrecarga do aparelho, o uso não aprovado de 
acessórios
Uso de força ou danos causados por forças exteriores
Danos causados pelo mau uso, por exemplo; ligar a uma fonte de alimentação instável ou 
em não conformidade com as instruções de instalação;
Desmontagem parcial ou completa do aparelho

A garantia não se aplica nos seguintes casos:

CARTÃO DE GARANTIA
ATENÇÃO CARO CLIENTE:

INFORMAMOS QUE O APARELHO DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO E QUALQUER REPARAÇÃO 

NECESSÁRIA DEVERÁ SER EFECTUADA POR UM PROFISSIONAL DA MARCA, TENDO DOIS ANOS DE GARANTIA POR QUALQUER 

DEFEITO DE FABRICO.

CONTUDO SE O CLIENTE DESEJAR FAZÊ-LO POR SI PRÓPRIO OU POR ALGUÉM INDICADO POR ELE, PERDE AUTOMÁTICAMENTE 

O DIREITO Á GARANTIA E A SACROFIL NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER DEFICIENCIA NO EQUIPAMENTO MANIPULADO

 POR PESSOAL NÃO AUTORIZADO.

PARA O APARELHO TER OS DOIS ANOS DE GARANTIA NECESSITA DE APRESENTAR ESTA FICHA DEVIDAMENTE PREENCHIDA OU 

TALÃO DE COMPRA. SE VERIFICARMOS QUE O CLIENTE NÃO POSSUI ESTES DOCUMENTOS, PODERÁ PERDER O DIREITO À 

GARANTIA E TODOS OS CUSTOS INERENTES À REPARAÇÃO SERÃO POR CONTA DO CLIENTE.

Modelo do aparelho: _________________________________________________

Nomede cliente: ____________________________________________________

Data de aquisição:_____/______/______

Local de compra:_________________________________________________



INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA
Quando utilizar qualquer aparelho elétrico, existem precauções de segurança básicas 
que devem ser sempre seguidas.
LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ATENTAMENTE. Mantenha guardado em segurança para 
futura referência.
 - Este produto tem como objetivo aquecer e secar toalhas e, por isso, não deverá tocar,
 pois estará quente. Quando usada por ou perto por crianças ou pessoas incapacitadas 
a supervisão é necessária. Crianças pequenas devem supervisionadas para assegurar 
que não brincam com o produto.
- Algum aumento na temperatura ambiente é automaticamente refletido no produto, e o 
resultado disso é que o produto irá parecer mais quente ao toque durante os períodos 
mais quentes. O efeito de isolamento das toalhas vai causar que a temperatura do 
aparelho aumente ligeiramente.
- O produto deve ser instalado de forma em que os botões e outro tipo de controladores 
não possam ser tocados por uma pessoa na banheira ou chuveiro.
- NÃO use este produto para qualquer outro objetivo a não ser o especificado.
- Para evitar algum acidente este secador de toalha NÃO DEVE ser usado para suportar 
toalhas ou qualquer outro tipo de artigo que tenham estado em contacto com óleo,
 produtos com base em petróleo ou vestígios secos de produtos de limpeza.
- Use este aparelho apenas com a potência especificada na etiqueta do produto ou em 
qualquer local destas instruções.
- Regulamentações exigem que o trabalho elétrico seja apenas conduzido por pessoas 
autorizadas.
- Não submersa em qualquer tipo de líquido.
- Para algum tipo de serviço contacte o seu Agente de Serviço Autorizado mais perto.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES
Modelo:                                          DB-163
Altura:                                          860mm
Largura:                                          500mm
Profundidade:                            400mm
ELÉTRICO
Voltagem:                            60W
Fonte de energia:                            220-240Volts, 50Hz, fase única

MANUTENÇÃO E LIMPEZA
O Secador de Toalha pode ser limpo de vez em quando com um pano húmido. 
NÃO UTILIZE LIMPADORES ABRASIVOS OU CORROSIVOS.

INSTALAÇÃO

Estrutura Secador de Toalha

Fechos

Ficha de 
Ligação

Suporte

Ficha Tubo
Parafusos

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Este produto DEVE ser instalado de acordo com as regras e regulamentos relativos à 
cablagem e, em especial, os regulamentos que abrangem a instalação de aparelhos e 
acessórios em situações de humidade, como casas de banho, chuveiros, lavandarias 
e outras áreas com recipientes de água fixos. Deve ser montado de acordo com os 
padrões locais. De acordo com os padrões locais, este aparelho deve ser conectado a 
uma fonte de alimentação térrea. 
Este aparelho não pode ser conectado a um circuito de alimentação de dois fios (iluminação).
Ferramentas especiais são necessárias para a substituição do cabo e elemento da 
fonte de alimentação. Entre em contato com um agente de serviço autorizado para obter 
assistência.

Observações:
1.Este aparelho não é adequado para pessoas com defeitos físicos, de perceção, de 
   inteligência ou de falta de experiência (incluindo as crianças), exceto quando são 
   supervisionadas pelos seus responsáveis ou com orientação correta antes de usar o 
   aparelho.
2.Para evitar que as crianças sejam feridas pelo aparelho, a distância mínima do aparelho 
   ao solo, durante o trabalho, não deve ser inferior a 600 mm.
3.Este aparelho deve ser fornecido com um cabeamento fixo e um dispositivo de 
   desligamento de pólo.
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